<H1> Jeansy męskie – ponadczasowa klasyka dla każdego </H1>
<meta> Slim fit czy straight leg? Z niskim czy wysokim stanem? A może z przetarciami? Zobacz jak
wybrać odpowiednie jeansy męskie i znajdź krój dla siebie! <meta>

Spodnie jeansowe to część garderoby, której nie może zabraknąć w niczyjej szafie. Można
powiedzieć, że zmiana charakteru dżinsów reprezentuje drogę, jaką na przestrzeni stuleci
przeszła moda. Najpierw spodnie były bowiem zarezerwowane dla górników i farmerów,
następnie przejęła je kultura młodzieżowa, po czym całkowicie przeszły do mainstreamu,
stając się jednymi z najczęściej wybieranych części garderoby. Ale jak wiadomo, jedne jeansy
innym nierówne , dlatego warto wiedzieć, jakie jeansy męskie wybrać na jaką okazję.

<H2> Dlaczego warto mieć w swojej szafie spodnie jeansowe? </H2>
Nie jest tajemnicą, że każdy ma w swojej szafie co najmniej jedną parę jeansów. Spodnie te
zawdzięczają swoją popularność nie tylko swojej ponadczasowości, lecz także wielości
stylizacji. Jeansy męskie sprawdzą się w każdej sytuacji i tylko od naszej kreatywności
zależy, jak je wkomponujemy do reszty ubioru:


ciemne jeansy męskie do szarej marynarki stworzą stylizację smart casual,



jasnoniebieskie Levi’s z białą koszulą będą idealne na letnie wieczory,



klasyczne spodnie jeansowe w połączeniu z t-shirtem basic to optymalna stylizacja na
wiosnę,



beżowy płaszcz w połączeniu z ciemnogranatowymi dżinsami tworzą ponadczasowy
look na jesienną aurę.

Spodnie jeansowe, choć trudno w to uwierzyć, dają mnóstwo możliwości. Dzięki licznym
krojom i fasonom, możemy pozwolić sobie na wiele stylizacji. Do wyboru mamy nie tylko
liczną paletę kolorów (jasnoniebieskie, ciemnogranatowe, czarne czy białe), lecz także jeansy
z wysokim, niskim i normalnym stanem, a także jeansy męskie z dziurami, przetarciami i
innymi urozmaiceniami.

<H2> Jakie jeansy męskie kupić? </H2>
Wybór jeansów dla mężczyzny nie jest łatwą decyzją. Pozornie wydaje się, że wystarczy
pójść do sklepu i wybrać dowolne spodnie, jednak w praktyce okazuje się, że dobór jeansów
może przysporzyć problemów. Powodów jest kilka, jednak główny dotyczy kroju spodni.
Istnieje wiele rodzajów jeansów męskich:


Skinny fit



Slim fit



Tappered



Straight leg



Loose fit



Bootcut

Każde oczywiście różnią się od siebie, dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć, jakie spodnie
jeansowe będą najlepiej pasowały do naszej sylwetki. Warto też pamiętać, że dżinsy to
inwestycja na lata. Dlatego właśnie tak wiele osób nie tylko patrzy na krój, lecz także na
markę. A najbardziej znane marki jeansów to:


Levi’s



Wrangler



Lee



A.P.C.



Momotaro



Baldwin



3Sixteen



Edwin

<H2> Jak dobrać jeansy męskie do sylwetki? </H2>
Dobór jeansów do kształtu ciała nie jest czarną magią – nie trzeba być stylistą, by wiedzieć,
jakie spodnie wybrać. Wystarczy pamiętać o podstawowych zasadach, dzięki którym
unikniemy modowego faux pas:
Skinny fit – tzw. rurki, czyli fason ściśle przylegający do ciała od kostek aż po uda. Jeansy
skinny fit nie tylko opinają ciało, lecz także optycznie wyszczuplają, dlatego jest to krój
zarezerwowany dla wybranych. Skinny fit prezentuje się najlepiej na szczupłych
mężczyznach. W przypadku bardzo chudych panów tworzy się efekt pomniejszenia
optycznego nóg, natomiast mężniejsi nosiciele jeansów wyglądają na zanadto opiętych.
Slim fit – najwęższe spodnie dla mężczyzn o regularnej budowie. Wprawdzie jeansy męskie
slim również opinają ciało to jednak w znacznie mniejszym stopniu. Zwężający się ku dołowi
krój nie tworzy na łydkach efektu „za małych spodni”, daje jednak komfort spodni
podkreślających sylwetkę.
Tappered – jeansy, które śmiało można określić mianem „nieco większych jeansów slim”.
Spodnie tappered również charakteryzują się węższym dołem, jednak zachowują przy tym
względnie szersze uda. W ten sposób nieco mężniejsi panowie mogą zamaskować szersze
uda i jednocześnie uniknąć efektu worka.
Straight leg – zwane również Regular fit, to model charakteryzujący się równą szerokością
na całej długości. Spodnie w żadnym miejscu nie zwężają się, co prezentuje się dobrze
zarówno u mężczyzn o normalnej budowie ciała, jak i u krąglejszych.

Loose fit – nieco szersza wersja kroju Straight leg, optymalna dla nieco większych
mężczyzn. W sytuacji, gdy regularny krój zbyt mocno opina łydki i uda, jeansy loose dają
więcej komfortu, optycznie zakrywając wybrane partie ciała.
Bootcut – popularne kilkadziesiąt lat temu dzwony, co jakiś czas pojawiają się na wybiegach
najsłynniejszych projektantów. Jeansy męskie bootcut wymagają odwagi – rzadko kiedy
mężczyźni decydują się na szeroki krój rozszerzający się ku nogawkom, nawet pomimo jego
potencjału maskowania ciała. Ten fason kojarzy się ze stylem retro i być może przez to wciąż
nie przeniknął do mody codziennej.

<H2> Jak wybrać odpowiedni rozmiar jeansów męskich? </H2>
Wprawdzie coraz więcej sklepów decyduje się na wprowadzanie własnych standardów
rozmiarówek, to jednak wciąż najbardziej popularnym sposobem podawania rozmiaru
jeansów jest określanie go za pomocą liter W i L oraz odpowiednich liczb. A jak określić
swój rozmiar jeansów? Należy pamiętać o dwóch zasadach:


litera W w rozmiarze spodni oznacza szerokość (z ang. width)



litera L w spodniach oznacza długość (z ang. length)

Następujące po nich liczby są niczym innym, jak długością podawaną w calach. Aby określić
swój rozmiar spodni, wystarczy zmierzyć obwód w pasie oraz długość od talii do nogawek, a
następnie podzielić wynik przez liczbę 2,54 (1 cal = 2,54 cm). W razie problemów warto się
sugerować tabelą rozmiarów konkretnego producenta – zyskamy wówczas pewność, że
dobieramy optymalny rozmiar, a zamówionych spodni nie trzeba będzie zwracać ani zwężać!

